
 

Rondetafelgesprekken 

 

Hoe overtuigen we jongeren voor techniek? – sessie 1 
31 deelnemers – 87 x ingestuurd 

 

Wat doe je al? 

✓ Webinar 

✓ Evenementen met vmbo 

✓ Samenwerking aangaan 

✓ Online campagnes 

✓ Rondleidingen voor basisscholen in de omgeving 

✓ Deelname aan Techniek Tastbaar om de jeugd te enthousiasmeren 

✓ Jongeren laten zien wie we zijn, en hoe hightech dat is 

✓ Traineeships, leerlingen opleiden, 75 stagiairs per jaar, gastcolleges, kennissessie, vmbo 

betrekken (techniek tastbaar) 

✓ Afstudeerders een baanmogelijkheid bieden 

✓ Voorzitter Platform Techniek Salland, bezoeken basisscholen, bouwbezoeken op 

bouwplaatsen voor de jeugd, zaterdagploeg, snuffelstages 

✓ O.a. Intensiveren van contacten met onze directe onderwijs leverancier 

✓ Op evenementen aanwezig zijn 

✓ Diversiteit en vrijheid van keuze binnen de organisatie aanbieden 

✓ Basisscholen langs laten komen 

✓ Vertellen op basisschool wat de infra is 

✓ Job rotating. Zodat de studenten kunnen kijken wat ze leuk vinden om te doen 

✓ Nieuw leerbedrijf opzetten ism IW en andere bedrijven 

✓ Rondleidingen, meeloopdagen, presentaties, beurzen, materialen verstrekken aan scholen 

✓ Gastlessen, bedrijfsbezoeken, gaeenswerken.nu 

✓ Actief benaderen op LinkedIn 

✓ Techniek les geven 

✓ Programmeren met Scratch voor basisscholen, Co-Teach voor voortgezet onderwijs. 

✓ Stages 

✓ Kinderen op basisscholen, maar met name de ouders(!!!) enthousiasmeren 



✓ Organiseren dagen op lokale scholen om interactieve workshops te creëren en daar 

contacten uithalen om rondleidingen te geven in de fabriek en zo contacten voor de 

toekomst te maken 

✓ We bieden plaats voor studenten stages kort en lang. Geven gastles op basis school. 

Presenteren op Techniek Tastbaar 

✓ Leerling coördinator aangenomen 

✓ Workshops geven aan kinderen basisschool en voortgezet onderwijs om kennis te maken 

met techniek 

✓ Scholing 

✓ Jonge medewerker als aanspreekpunt studenten/stagelopers 

✓ Projectbezoeken, gastcolleges, deelname bedrijvendag, aanbieden traineeships, netwerkclub 

Jong Van Gelder 

✓ Workshops 

✓ De 'zaterdagploeg'; jongens en meiden vanaf 14/15 jaar mee de bouw op. Relatief simpele 

technische werkzaamheden, veel begeleiding 

✓ Stages 

✓ Traineeship van 3 x 8 maanden. Samenwerking tussen 2 aannemers en gemeente. Ook zij-

instromers 

✓ Techniekevenementen organiseren voor po en vo / scholen ondersteunen bij de 

ontwikkeling van technische onderwijsprogramma's / gastlessen/ STO 

✓ Stageplaatsen 

✓ Workshop geven 

✓ Actief bevragen van collega’s - aandragen 

✓ Scholen benaderen 

✓ Nodig kinderen uit om te komen kijken in je bedrijf 

✓ Techniek dagen basisschool  

✓ Techniek dag  kind medewerker en klas 

✓ Meedenken: wij bouwen de toekomst  

✓ Dynamisch op weg;  

✓ Snuffelen dag basisschool  

✓ Snuffelstage diverse opleidingen 

✓ Social media campagnes 

✓ Meer samenwerkingen met scholen 

✓ Meer stages creëren 

✓ Vroege informatie in het basisonderwijs 

✓ Deelname Makersfestival 2023 

✓ Jeugd meer op de werkvloer laten komen 

✓ Vrijheid en ruimte bieden om je eigen loopbaanroute binnen het bedrijf te bepalen 

✓ Gastlessen geven 

✓ Bijeenkomsten bedrijfsleven  en onderwijs 

 

Wat wil je gaan doen? 

✓ Gastlessen op basis scholen 

✓ Gaming 

✓ Leerkrachten bereiken in basisonderwijs 

✓ Eigen academy voor jongeren binnen het bedrijf 



✓ Meer contacten met scholen 

✓ Banenavond of banenmiddag voor het laten zien van je bedrijf 

✓ Als bedrijf een eigen identiteit uitdragen 

✓ Een eigen 'NEMO' in de regio. Jongeren van alle leeftijden techniek laten voelen en ervaren 

✓ Deuren vaker open zetten voor middelbare scholen en gastlessen geven 

✓ Medewerkers sharing project 

✓ Bouwplaatsmedewerkers werven op agrarische en groenopleidingen 

✓ Meer ruimte voor techniek in onderwijs. Meer ‘doe’ dingen 

✓ Ik zou een platvorm creëren waar iedereen kennis kan maken met techniek en wellicht 

gescout kan worden door bedrijven 

✓ Ouders betrekken 

✓ Kinderen op het bedrijf uitnodigen 

✓ Studentboard 

✓ Oude stagiaires benaderen cq warm houden 

✓ Meer stages creeren 

✓ Social media campagnes 

✓ Jongeren nog eerder benaderen 

✓ Meer samenwerkingen met scholen 

✓ Wens: dat we op landelijk niveau werken aan een beter imago van werken in de techniek 

✓ Stagelopers op verschillende afdelingen kort mee laten draaien 

✓ Les en voorlichting geven op middelbare scholen samen met weg- en waterbouw van Deltion 

College 

✓ Een doe dag of dagdeel organiseren 

✓ Duurzame samenwerkingen binnen de branche, samen innoveren 

✓ Meer workshops geven bij bedrijf voor scholen pie 

✓ Employer branding, hoe presenteer je je als werkgever naar je toekomstige medewerkers 

✓ Duidelijk in beeld hebben welk groeipad jongeren kunnen doorlopen in je organisatie 

✓ Laat jongeren SMART geformuleerde leerdoelen opstellen 

✓ Collectieve benadering middels bijv. Hub's 

 

Wat is jouw advies voor de ander? 

(bedrijfsleven geeft advies voor onderwijsinstellingen en andersom) 

✓ Docenten stage bij bedrijven 

✓ Hybride docent 

✓ Uitnodigen docenten in het bedrijfsleven 

✓ Goede contacten tussen bedrijfsleven en onderwijs om elkaar te versterken 

✓ Opnemen in het lesprogramma op basis school en afgestemd op planning van deelnemende 

bedrijven zodat continuïteit gewaarborgd is 

✓ Collectieve hub ontwikkelen 

 

 

  



Hoe overtuigen we jongeren voor techniek? – sessie 2 
14 deelnemers – 45 x ingestuurd 

 

Wat doe je al? 

✓ BBL 

✓ Week van de techniek 

✓ Gastlessen 

✓ Stages / afstuderen 

✓ Sterk Techniek Onderwijs 

✓ Openbedrijven dag 

✓ BBL 

✓ Rondleidingen scholen 

✓ Gastles 

✓ Goede contacten met het voortgezet onderwijs 

✓ Samen met mkb en partners events organiseren 

✓ Opzetten leerbedrijf 

✓ Dagje meelopen 

✓ Instagram, beroep in beeld van alumni en huidige stagelopers 

✓ Bedrijf openstellen voor de jeugd vanaf de lagere school tot aan mbo / HBO 

✓ Makersfestival 

✓ Ambassadeur bij een po school 

✓ Niet veel, eigen website werkenbijhiab.nl en wervingsbureaus 

✓ Techniekpact 

✓ Stages en afstudeerprojecten 

✓ Hybride docentschap 

✓ Snuffel / meeloop dagen 

✓ Vrienden van techniek 

✓ Beroepsoriëntatie: een huis laten bouwen 

✓ Als werkgever veel netwerken met div. opleiders 

✓ Vriendenvandebouw.com 

✓ Begeleiding door gecertificeerd leermeesters 

✓ Leerlingen laten proeven, voelen, beleven, ervaren 

✓ Wij hebben alleen 18+ medewerkers. ze krijgen goede arbeidsvoorwaarden. Qua opleiding, 

bus, gereedschap etc 

✓ Techniek plein onderwijsbeurs 

✓ Jongeren meenemen naar bedrijven, laten zien, doen en ervaren 

✓ Jongeren jongeren laten inspireren, dat wordt geloofd 

✓ Hybride docenten inzetten in het onderwijs 

✓ Luisteren naar jongeren, hen laten helpen de werving vorm te geven 

✓ Wij hebben een BPV hal (beroepspraktijkvormingshal) 

✓ Basisschool betrekken 

✓ Pluslessen rekenen geven basisschool kids die een vmbo advies gaan krijgen. Rekenen in een 

contextrijke omgeving, in praktijklokalen en in het bedrijfsleven  

✓ www.stoottroepentechniek.NL 

✓ wwwtechthis.nl 

 



Wat wil je gaan doen? 

✓ Gastlessen 

✓ Andere communicatiekanalen 

✓ Eerst zelf een goede begeleider, opleider verzorgen 

✓ Meer met STO optrekken 

✓ Dag van Techniek in hele regio zwolle. Alle bedrijven open dag 

✓ (Leerling met) Moederdag 

✓ Gastlessen 

✓ Nog meer contact leggen met ouders 

✓ Mensen boven de 35 bewust maken van innovatie 

✓ Open bedrijven dag 

✓ Samenwerking aan gaan met scholen 

 

Wat is jouw advies voor de ander? 

(bedrijfsleven geeft advies voor onderwijsinstellingen en andersom) 

In deze sessie hebben we gekozen voor twee langere rondes in plaats van drie kortere. Deze vraag 

hebben we in deze sessie niet besproken. 

 

  



Hoe enthousiasmeren en werven we zij-instromers voor techniek? - sessie 1 
15 deelnemers – 63 x ingestuurd 

 

Wat doe je al? 

✓ Niets 

✓ Bedrijfschool 

✓ Jobstart 

✓ BBL 

✓ Mensgericht ipv taakgericht 

✓ Samenwerken in de keten 

✓ Rondleidingen werkzoekenden 

✓ Switch naar techniek 

✓ Zij-instroom traject verspanen 

✓ Opleidings- en ontwikkelcampagnes 

✓ Afstemming functiegericht trainen 

✓ Modules ontwerpen 

✓ Intern opleiden gericht op capaciteiten kandidaat 

✓ Aanjagen, sturen, begeleiden  

✓ Ketens aanjagen 

✓ Nieuwe ketens opzetten  

✓ Bedrijven begeleiden 

✓ Persoonlijk contact 

✓ Informatieve gesprekken 

✓ Vooral goed luisteren naar anderen. Leren van elkaar. En dat toepassen in de praktijk 

✓ Aanbieden leerwerkplekken 

✓ Gesprekken met iedere geïnteresseerde 

✓ Promotie door medewerkers 

✓ LinkedIn 

✓ Website 

✓ Banensite 

✓ Open huis 

✓ Korte modules aanbieden 

✓ Open huis 

✓ Gastlessen 

✓ Contacten UWV 

✓ Contacten andere bedrijven 

✓ Social media 

✓ Zichtbaarheid branche 

✓ Innovatie (slimmer werken) 

✓ Opleiding meer specifiek richting de branche Gevelbouw 

✓ Meer mogelijkheden mbt erkenning 

✓ Hoe onderscheid jij je ten opzichte van alle andere vacatures? 

 

 

 



Wat wil je gaan doen? 

✓ Beeldend maken van beroep 

✓ Meer samenwerken 

✓ Aansluiten op beleving 

✓ Modulair onderwijs waarmee maatwerk geboden kan worden 

✓ Breed netwerk 

✓ Aansluiten bij bestaande programma’s 

✓ Werkgevers mobiliseren 

✓ Krachten bundelen 

✓ Academy uitbouwen 

✓ Slimmer werken 

✓ Verbinding zoeken met bedrijven die onze zijinstromers hebben werken 

✓ De bouwsector weer sexy maken. Meegaan met de tijd! 

✓ Samenwerken met collega’s om dit te realiseren 

✓ Heilige huisjes afbreken 

✓ Innoveren (robotisering) 

✓ Beeldvorming over banen vergroten 

✓ Behoeftes opnemen bij bedrijven 

✓ Meeloop stage 

✓ Eerlijk zijn 

✓ Juiste informatie 

✓ Realistisch zijn 

✓ Salaris 

✓ Door groei mogelijkheden 

✓ Samenwerking/ verbinding zoeken 

✓ Opleidingsfaciliteiten aanbieden 

✓ Theorie meer koppelen aan praktijk en maatschappelijke topics 

 

Wat is jouw advies voor de ander? 

(bedrijfsleven geeft advies voor onderwijsinstellingen en andersom) 

✓ Eerlijk zijn als bedrijf 

✓ Uitgaan van potentie en dan passende ontwikkeling 

✓ Structurele samenwerking 

✓ Goed salaris 

✓ Ga structureel bij het bedrijfsleven op bezoek 

✓ Promoot branche door learninglab (cocreatie tussen bedrijf en onderwijs) 

✓ Doorkijk geven in toekomst 

✓ Leer elkaar kennen, zoek elkaar op en versterk elkaars sterke punten 

✓ In verbinding blijven. De dynamiek en synergie zoeken tussen onderwijs en bedrijfsleven 

✓ Neem leerlingen mee naar de bedrijven 

✓ Behoeftes van opleiden uitspreken richting onderwijs 

✓ Blijf jezelf scholen en ontwikkelen 

✓ Meer mogelijkheden voor erkenning 

✓ Promoot je bedrijf op open dagen en activiteiten van de Vrienden van Techniek 

  



Hoe enthousiasmeren en werven we zij-instromers voor techniek? - sessie 2 
25 deelnemers – 75 x ingestuurd 

 

Wat doe je al? 

✓ Samenwerking Metaalkanjers 

✓ Korte film 20 seconden 

✓ Samenwerking Switch naar Techniek 

✓ Niet zo veel specifiek voor zij-instromers 

✓ Enthousiasmeren en voorlichten 

✓ Cursussen ipv complete opleiding. Stapeling kán alsnog tot diploma leiden 

✓ Passie voor vak uitstralen. Medewerkers zijn ambassadeur van het bedrijf 

✓ Op verjaardag vertellen 

✓ Vermelding in vacatures dat zij-instromers welkom zijn 

✓ Opleiding, proefperiode tegen volledig salaris. Baangarantie 

✓ Doormiddel van video’s meer informatie over verschillende functies 

✓ Intensief begeleiden/ coachen, wegwijs maken in subsidiemogelijkheden 

✓ dynamischopweg.nl 

✓ Vacatures promoten 

✓ Oud sollicitanten nogmaals checken op competenties bij nieuwe vacatures 

✓ Filmpje over ‘werken bij’ 

✓ Tijdige omscholing en project voor mensen met afstand tot arbeidsmarkt 

✓ LinkedIn, TikTok, Tammo 

✓ Losse  onderwijs modules aanbieden. Maximaal 10 weken 

✓ Inspiratiekaarten, kansrijke beroepen, mbo certificaten leven lang ontwikkelen, 

praktijkverklaringen 

✓ Personen buiten de techniek via pressure-cooker opleiding vak bij brengen. Bijv BIM 

modelleur 

✓ Vacature tekst gebruiken om latente sollicitanten te triggeren 

✓ Via BBL wel aanbod zij-instromer 

✓ Partijen verbinden 

✓ Zij-instromers vanuit kaartenbakken gemeente/tiem etc werkfit maken. En enthousiast 

maken voor techniek 

✓ Niet in functies, maar in termen van talent en competenties rollen organiseren 

✓ Onderwijs modules met bedrijven en onderwijs samen ontwikkelen 

✓ Techniek promoten 

✓ In persoonlijk netwerk worden mensen een kans gegeven als ze drive en passie hebben 

✓ Traineeship met collegabedrijf en gemeente. Uitwisseling. Juist ook voor zij-instromers. 

Werving ism detacheerder 

✓ Bredere blik, loslaten van vast profielen kijken naar motivatie om te leren 

✓ Korte modules ontwikkelen waar zij-instromers behapbare leerstof kunnen volgen 

✓ Korte behapbare modules ontwikkelen die zij-instromers kunnen volgen 

 

 

 



Wat wil je gaan doen? 

✓ Modulair onderwijs 

✓ Bedrijven vragen om flexibiliteit en andere kijk op werken 

✓ (Voor)voorschakeltraject 

✓ Meer lef tonen als werkgever 

✓ Zij-instroom traject ontwikkelen vanuit bouwtafel van crea naar BIM modelleur 

✓ Samenwerken in de keten 

✓ Samenwerken 

✓ Bespreekbaar maken qua kansen 

✓ Meer bekendheid geven aan de mogelijkheden bij ons 

✓ Mensen persoonlijk begeleiden om ze te ‘leren' werken, en daarmee structuur te bieden en 

te enthousiasmeren 

✓ Opleidingen, verkorte programma's, module 

✓ Beginnen met zoveel mogelijk mensen laten openstaan voor zij-instromers 

✓ Meer info/output delen 

✓ Films in andere talen presenteren 

✓ Meer samenwerken met bedrijven in techniek om onze medewerkers een vervolgstap te 

laten maken 

✓ Vanuit Bouwtafel contact opnemen met kringloop voor doorlopende leerlijn naar bouw en 

infra 

✓ Talentpool (techpotentials) 

✓ Selecteren op ambities 

✓ In de vacature ook zetten dat zij-instromens welkom zijn 

✓ Gecertificeerde modules 

✓ Kijken naar competenties ipv diploma 

✓ Openstaan voor zij-instromers 

✓ Zorgen voor een vertrouwde omgeving waarin de zij-instromer zich veilig voelt 

✓ Bedrijfsleven helpt in opleiden (gastlessen, meeschrijven aan lesmateriaal, etc.) 

 

Wat is jouw advies voor de ander? 

(bedrijfsleven geeft advies voor onderwijsinstellingen en andersom) 

✓ Goed werkgeverschap 

✓ Sta open voor alle mogelijkheden 

✓ Talent benutten 

✓ Wees tolerant en draag zorg voor een veilige omgeving voor iedereen 

✓ Selecteren op ambities en competenties 

✓ Leven lang ontwikkelen 

✓ Breed opleiden 

✓ Mensen hun persoonlijke behoeften vervullen (modulair) niet opgeleiden voor de groep 

✓ Open staan voor zij-instromers 

✓ Kijk wat praktisch  mogelijk  is binnen jouw organisatie 

✓ Maak functieprofielen in vacatures meer toegankelijk. Dit bevordert zij-instroming. Kijk meer 

naar competenties 

✓ Goede begeleiding 

✓ Opleidingen met deelcertificaten om bepaalde functies uit te mogen voeren 

✓ Neem de tijd 



✓ Onderzoek beschikbare faciliteiten en gebruik ze! 

✓ Extra persoonlijk aandacht 

✓ Heb je een idee hierin, neem contact op met een sectortafel  van een van de branches om er 

gezamenlijk met meerdere bedrijven en onderwijs een project in te ontwikkelen 

✓ Maak gebruik van opleidingssubsidie van ontwikkelfonds UpgradeJezelf 

 

 

  



Hoe boeien en behouden we ons huidig personeel? - sessie 1 
21 deelnemers – 64 x ingestuurd 

 

Wat doe je al? 

✓ Aandacht 

✓ Communiceren en eigenaarschap 

✓ Persoonlijke benadering 

✓ 1 iemand aanwijzen die met dit boeien en binden bezig is 

✓ iemand aanstellen die alleen maar bezig is met binden en boeien 

✓ Verantwoorden laag in de organisatie houden, waar mogelijk helpen met aanschaf woning 

✓ Coach op de werkvloer 

✓ Flexibele werktijden. Verantwoordelijkheid 

✓ Coach 

✓ Tijd inzetten voor innovatieve zaken 

✓ Eigenaarschap / verantwoording breed in de organisatie wegleggen, met veel 

verantwoordelijkheid tot gevolg 

✓ Doorgroeien en goed salaris betalen 

✓ Opleidingsplan  

✓ Chefs, signalen oppakken, personeel wil zich gehoord voelen 

✓ BBL plan 

✓ Aandacht voor sociale activiteiten, niet alleen werken, ook leuke dingen 

✓ Persoonlijke aandacht, opleidingen aanbieden, goed betalen, mensen in hun kracht zetten. 

✓ Breed opleiden  

✓ Startdagen voor nieuwe medewerkers 

✓ Continue verbeteren (lekker LEAN)😜 

✓ Menukaart voor scholing en opleiding bieden 

✓ Plezierige werkplek 

✓ Attent werkgeverschap 

✓ Scholing en ontwikkeling  

✓ Iets onverwachts ondernemen 

✓ Veel afwisseling in werk 

✓ Aandacht! In gesprek met medewerkers. Persoonlijk. Afwissing in het werk. Op kwaliteiten 

inzetten. Opleiden. Persoonlijke ontwikkelplannen 

✓ Opleidingsmogelijkheden blijven benadrukken in de organisatie! 

✓ Versterking leiderschap middenmanagement 

✓ Eigenaarschap binnen projecten en noodzakelijke maatwerk opleidingen bieden 

✓ Shared Service opzetten voor de verschillende vestigingen in Nederland 

✓ Introductie ozone 

✓ Intro programma faciliteren 

 

Wat wil je gaan doen? 

✓ Flexibele werktijden invoeren 

✓ Breder opleiden van productie-personeel 

✓ Meer betrokkenheid creëren door activiteiten 

✓ Meerjaren trainingsplan 10-20-70 



✓ WhatsApp learning 

✓ 2 uur tijd van medewerkers inzetten om na te denken over innovatie 

✓ Praktische leertraject 

✓ Meer persoonlijke gesprekken voeren 

✓ Meer medewerkers allrounder maken, daardoor de medewerker belangrijker maken 

✓ Opleidingslijst per afdeling/functie opstellen 

✓ Iets met tegels en ozone platform en dus kleine leermomentjes inbouwen om doorlopend 

jezelf te ontwikkelen 

✓ Teams crossafdelingen en verschillende generaties samenzitten voor verbeteracties 

✓ Personeel helpen over te stappen op duurzame energie 

✓ Vaker personeelsbijeenkomsten waardoor verbeterde samenhang en groepsgevoel: gewoon 

onder werktijd 

✓ Zorgen dat wat je wilt gaan oppakken afgerond kan worden en niet verloren gaat onder 

productiedruk 

✓ Uitjes! Jaarlijkse motorrit met personeel 

✓ Coach onafhankelijk van het bedrijf die de techneut en het product of dienst begrijpt 

✓ Meekijken in andermans keuken 

✓ Buddy koppelen jong-oud 

✓ Ouders mee naar BBL gesprek 

✓ Maak gebruik van communicatie adviseur voor zichtbaarheid bedrijf, laat zien wie je bent 

door middel van je mensen -> laat iedereen trots zijn op de mooie projecten 

 

Wat is jouw advies voor de ander? 

(bedrijfsleven geeft advies voor onderwijsinstellingen en andersom) 

✓ Meedoen aan Techniek Tastbaar 

✓ Goed blijven luisteren naar de behoefte van het personeel en hierover in gesprek blijven 

✓ Je eigen personeel is je ambassadeur 

✓ Laat “rotte appels” niet zitten 

✓ Verander in kleine stapjes 

✓ Zorg dat je helder hebt welke taken belangrijk worden 

✓ Luisteren naar mensen 

✓ Employer branding 

✓ Begin klein 

✓ Denk in taken, niet in functies 

✓ Gastlessen geven 

✓ Deelname aan Netwerken rondom onderwijs zoals STO 

✓ Meer flexibiliteit in werktijden 

✓ Stel praktijkopleiders aan voor je BBL leerlingen en geef ze ook de ruimte voor de begeleiding 

✓ Successen vieren. Individuele waardering 

✓ Goed onboardings programma (eerste 100 dagen) zowel op eigen werkplek als in de gehele 

organisatie 

✓ Vraag externe hulp. Doe het niet alleen 

 

 



Hoe boeien en behouden we ons huidig personeel? - sessie 2 
18 deelnemers – 35 x ingestuurd 

 

Wat doe je al? 

✓ Deltion secundaire arbeidsvoorwaarden 

✓ Vissen, sporten, lunchen, snacken 

✓ Teambuilding 

✓ Aandacht geven, ontwikkelen met opleidingen en in functie 

✓ Connectie - in gesprek, mensen zien. Zowel privé als binnen de functie 

✓ Opleidingsmogelijkheden BBL trajecten 

✓ Uitgebreide feestavonden, regelmatig met elkaar op stap 

✓ Na 1 jaar vast contract (bij goed functioneren), niet volledig uitmelken naar max flexibiliteit 

in contracten 

✓ Ontwikkeling van personeel door themaweken, bijvoorbeeld Lean 

✓ Zomer BBQ met het hele bedrijf  

✓ Gezamenlijke sport events. Obstacle run 

✓ Scholing en toekomst bieden (Deltion) 

✓ Doorgroei en ontwikkelmogelijkheden 

✓ BBL tot zover ze willen 

✓ Aandacht, ontwikkelen, in gesprek blijven. Veel feestjes 

✓ Sfeerteam 

✓ Innovatieoverleg 

✓ Waardering 

✓ Stage plek bieden, begeleiden door in gesprek te zijn en te blijven 

✓ Windesheim: veel opleidingsmogelijkheden, flexibiliteit, investeren in gedeelde cultuur 

✓ Vrijdagmiddagborrel 

✓ Upgrade jezelf: tot 50% cofinanciering in de kosten van om-, her- en bijscholing van 

werknemers 

✓ Aandacht voor wensen, voorkeuren, bedrijfsfeestje 

✓ Windesheim: verbinden op bedrijfsniveau, maar juist ook binnen opleidingsteams 

✓ Jaarlijkse deelname aan internationaal sponsor sportevenement 

✓ Een <bedrijfsnaam> in beweging evenement in het buitenland met MTB, wielrennen en 

wandelen 

✓ Gastlessen 

 

Wat wil je gaan doen? 

✓ Mogelijkheid flexibeler werken 

✓ Jong personeel betrekken bij het binnenhalen van nieuwe, jonge aanwas 

✓ Loopbaanpaden voor sleutelfuncties uitwerken 

✓ Loopbaanpaden en leerpaden ontwikkelen om doorgroeimogelijkheden beter in beeld te 

brengen 

✓ Maak vmbo-ers enthousiast voor de techniek 

✓ Blijf in gesprek met je medewerker. Stukje persoonlijke aandacht 

 



Wat is jouw advies voor de ander? 

(bedrijfsleven geeft advies voor onderwijsinstellingen en andersom) 

✓ Binnen de BBL opleidingen meer aandacht voor soft skills 

✓ Aandacht voor doorgroei binnen de organisatie. Door middel van loopbaanpaden en training 

✓ Gastlessen 

✓ Gastlessen 

✓ School zou bedrijf meer op de hoogte kunnen houden van vorderingen student/werknemer. 

Samen optrekken 

✓ Start-up week 

 


